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Usmernenie
k uplatňovaniu zákona NR SR č.: 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“)
povinnou osobou – LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

A. Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií

(1) Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo
iným technicky vykonateľným spôsobom, a to:
- písomne doručené poštou na adresu povinnej osoby: LESY Slovenskej
republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica alebo na
niektorú z organizačných zložiek povinnej osoby,
- písomne / ústne osobným podaním v podateľni povinnej osoby na adrese:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie
SNP 8, 975 66 Banská Bystrica alebo v podateľni na niektorej z organizačných
zložiek povinnej osoby,
- písomne elektronickou poštou na e-mailovú adresu: infozakon@lesy.sk,
- ústne telefonicky na telefónnom čísle: +421484344111.

(2) Zo žiadosti musí byť zrejmé označenie povinnej osoby, meno, priezvisko,
názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých
informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
(3) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba
bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako
sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie
urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu
nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
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(4) Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo
veci konať.
(5) Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi
predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
(6) Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie
k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má
požadované informácie k dispozícii, inak postupuje podľa § 18 ods. 4 Zákona.
Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

B. Spôsob sprístupnenia informácií na základe podanej žiadosti
(1) Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane
možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič
dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom,
poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným
žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia
informácie.
(2) Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou
nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa Zákona považuje informácia napísaná
a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b) zväčšeným typom písma.
(3) Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie
prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží kópiu
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého
zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci - Blind".
(4) Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie
prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží kópiu
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
(5) Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie
informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v
požadovanej prístupnej forme. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol
primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná osoba sprístupní požadovanú informáciu
alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa § 16 ods. 1 Zákona. Povinná osoba nie
je oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má
žiadateľ právo zo Zákona.
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(6) Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie,
akým spôsobom podľa § 16 ods. 1 Zákona požaduje sprístupnenie informácie.
(7) Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný
spôsob sprístupnenia informácie.
(8) Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného
dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a
z dokumentácie. Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie
neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12 Zákona.

C. Lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného
odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa
odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 Zákona a do 15 pracovných
dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods.
2 písm. a) Zákona.
(2) Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac
však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia
nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) Zákona. Závažnými
dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej
osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií
požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním
informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej
lehoty.
(3) Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr
pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu
lehoty.
(4) Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a
spôsobom podľa § 16 v Zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v
spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
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(5) Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne,
najneskôr do troch dní osobe, ktorá ju založila – Ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová č.: 12, 812 66 Bratislava, podnet na vydanie
rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácií podľa § 18 ods. 4 Zákona.

D. Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií
1. Všeobecné podmienky k uplatňovaniu úhrady za sprístupnenie informácii:

a) Povinná osoba má v zmysle § 21 ods. 1 Zákona právo na úhradu materiálnych
nákladov za sprístupnenie informácií spojených so zhotovením kópií,
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
b) Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu sumu 1,99 €,
povinná osoba nemusí požadovať od žiadateľa úhradu týchto nákladov.
c) Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo
postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady
spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu
1,99 eura.
2. Úhrada nákladov za sprístupnené informácie
Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci 1,99 € žiadateľ uhradí:
a) v hotovosti do pokladne LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik,
generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke. Bankové spojenie: VÚB Banská
Bystrica, IBAN: SK77 0200 0000 0000 0680 6312,
c) poštovou poukážkou.
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Sadzobník úhrad nákladov
za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1. Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti:
Úkon – náklady spojené s vyhotovením kópie
a odoslaním informácie
1)
- vyhotovenie jednej strany formátu A4
Tlač, alebo
čiernobielej
kopírovanie
- vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
čiernobielej

2)
Nahrávanie
3)
Obálky

4)
Náklady
spojené
s odoslaním
informácie

Merná
jedn.

Sadzba
bez DPH s DPH

1 strana

0,05 €

0,06 €

1 strana

0,10 €

0,12 €

- vyhotovenie jednej strany formátu A3
čiernobielej

1 strana

0,10 €

0,12 €

- vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
čiernobielej

1 strana

0,15 €

0,18 €

- vyhotovenie jednej strany formátu A4 farebne
(vložené grafy, obrázky)

1 strana

0,15 €

0,18 €

- vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
farebne (vložené grafy, obrázky)

1 strana

0,20 €

0,24 €

- vyhotovenie jednej strany formátu A3 farebne
(vložené grafy, obrázky, mapové obrázky)

1 strana

0,25 €

0,30 €

- vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
farebne (vložené grafy, obrázky, mapové obr.)

1 strana

0,35 €

0,42 €

- nahraté na CD ROM

1 ks

1,33 €

1,60 €

- obálka formát C4

1 ks

0,04 €

0,05 €

- obálka formát B4

1 ks

0,05 €

0,06 €

- obálka formát C5
- obálka formát C6

1 ks

0,03 €

0,03 €

1 ks

0,02 €

0,02 €

- Slovenská pošta, a. s..

1 odosl. podľa platného

- Fax (podľa cenníka Slovak Telekom, a. s.)

1 strana

- internet (poskytované informácie bez
skenovaných príloh)

1 odosl.

cenníka poštových
služieb

0,67 €

0,80 €

zdarma

Celková úhrada za sprístupnenie informácii sa určí ako súčet jednotlivých nákladov.
V Banskej Bystrici, dňa 05.09.2017

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ
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